
 
 
 
 
 
 

Attempt this Paper on this Question Sheet only. 
Division of marks is given in front of each question.  

This Paper will be collected back after expiry of time limit mentioned above. 
  پر حل کریں۔(Sheet)اس پرچے کے سواالت کو اسی شیٹ

      ) کا نشان لگائیں۔    مندرجہ ذیل سواالت کے درست جواب پر صحیح  (: 1سوال نمبر 
  (10x1=10) 
 

 کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ ملسو هيلع هللا ىلصرحمۃ للعالمین                      
قاضی سلیمان منصور پوری  (ج)   ابن تیمیہ  (ب)  ڈاکڻر احمد شلبی  (الف)  

 شاه ولی هللا  (د) 

.i 

 اپ نشد کس مذہب کی اصطالح ہے؟ 
  عیسائیت  (ج)   بدھ مت  (ب)   ہندو مت  (الف)  

 یہودیت  (د) 

.ii 

 احکام عشره کس مذہب میں ہیں؟ 
 (د)  یہودیت  (ج)   عیسائیت   (ب)  ہندو مت  (الف)  

 بدھ مت  

.iii 

 عیسائیت میں معتبر ترین انا جیل کی تعداد کتنی ہے؟
 چار  (د)   ایک  (ج)   تین  (ب)   چھ  (الف)  

.iv 

 ینا یان اور مہایان کس مذہب کے فرقے ہیں؟ 
(د)   یہودیت  (ج)   بدھ مت  (ب)   ہندو مت  (الف)  

 عیسائیت  

.v 

 پولوس نے کس مذہب میں نئی تعلیمات کا اضافہ کیا؟ 
(د)   بدھ مت  (ج)   ہندو مت  (ب)   یہودیت  (الف)  

 عیسائیت  

.vi 

 ا ہمسا کا کیا معنی ہے؟ 
(د)  آخرت کی فالح  (ج)   عدم تشدد  (ب)   ترِک دنیا  (الف)  

 خیر خواہی  

.vii 

 سامی مذہب کس پیغمبر کے بیڻے کی اوالد سے تعلق رکھتے ہیں؟ 
�حضرت ابراہیم                                                       (ب)  �حضرت موسٰی    (الف)  

حضرت ھود                                               (د) �حضرت نوح            (ج)  
� 

.viii 

یہ بات کس مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں کہی گئی ہے کہ ان میں کئی لوگ بڑے نرم دل بھی 
 ہیں۔

(د)   بدھ مت  (ج)   عیسائیت  (ب)   یہودیت  (الف)  
 ہندو مت  

.ix 

کس قوم کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے هللا سے کیا ہوا عہد بار بار توڑا اور ملعون 
 قرار دیئے گئے؟ 

�حضرت نوح                                                                                                 (الف)  
 بنی اسرائیل  (ب)    کی قوم  

حضرت عیسٰی                                        (د)  یہ کسی خاص قوم کے لئے نہیں کہا گیا (ج) 
 کے ماننے والوں کے لئے �

.x 
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ATTEMPT THIS (SUBJECTIVE) ON THE SEPARATE ANSWER SHEET PROVIDED 
 اس پرچے میں شامل سواالت کے جوابات اپنی امتحانی کاپی میں درج کریں۔

 
مندرجہ ذیل سواالت کے مختصرمگر مکمل جوابات لکھئے     : 2سوال نمبر 

 (5x4=20) 
.i  ٰعلیہ السالم کے هللا کا بیڻا ہونے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ حضرت عیسی  

.ii  ہندوؤں میں نجات کے طریقوں کا مختصر تعارف پانچ سطروں میں کروائیں۔ 
.iii  جدید عیسائیت سے کیا مراد ہے؟ 
.iv  دنیا کے مذاہب کی تقسیم کا مختصر تعارف کروائیں۔ 
.v اسالم میں فوزو فالح کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ 
 
 

   درج ذیل سواالت کے مفصل جوابات تحریر کریں۔ : 3سوال نمبر 
 (10x3=30) 

.i بدھ مت کی بنیادی تعلیمات کا اسالمی تعلیمات سے موازنہ کیجئے۔  
.ii  عقیدهٴ تثلیث کی وضاحت کریں۔ اس سلسلے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ 

.iii  دنیا کے بڑے مذاہب میں اسالم کا کیا مقام ہے؟ اس کی اہم خوبیوں کا ذکر کیجئے۔ 
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